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Districte de Les Corts
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Context
Aprovació de la Mesura de Govern desembre de 2015
Posada en marxa del projecte març 2016
Constitució de la Comissió de Seguiment del projecte (maig 2016)
* formada pels grups polítics del Districte i entitats de segon nivell
Renovació equip polític del Districte
* Prioritzar concepte Eina de Treball útil i de futur. Setembre/octubre 2016
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Estructura del projecte
3 Fases: DIAGNOSI, ANÀLISI I PROPOSTA
Documentació de treball
 Documents d’anteriors processos de PdE – LC (2004 – 2011)
 120 fitxes amb les característiques urbanístiques i patrimonials dels:
● equipaments públics i privats ubicats en espais catalogats amb
sòl d’equipament
● solars disponible s en el Districte
● equipaments privats susceptibles de ser adquirits per
l’Ajuntament
 Plans de futur dels tres barris del Districte
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Estructura del projecte
 Procés participatiu del PAD 2015 – 2019
 Aportacions àrees /sectors municipals
 Aportacions equip tècnic del Districte
 Resultat 500 enquestes realitzades a veïnat de les Corts (Dept. Estudis
d’Opinió Ajuntament Barcelona)
 Demandes d’equipaments realitzades a través dels diferents òrgans de
participació del Districte: Consells, Grups de Treball, Comissions, etc.
 Informe sobre el perfil sociodemogràfic del Districte a partir de l’anàlisi de
diferents indicadors socials
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Aplicació PdE les Corts

http://www.equipamentslescorts.cat
La Mesura de Govern del Pla d’Equipaments i Serveis de les Corts
es planteja a partir de la necessitat de disposar d’un instrument
que doni suport a la planificació d’equipaments i serveis en el
Districte, i faciliti la presa de decisions, ara i en mandats futurs.
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Properes accions i calendari
Portar el projecte als diferents Consells de Barri per tal de presentar-los
l’aplicació i fer que a través de la Comissió de Seguiment es vehiculin les
propostes: demandes, necessitats, etc. (juliol – 18)
Treball a través de les Comissions de Seguiment per elaborar una
proposta de cada territori que es presentarà als Consells de Barri del mes
de novembre (setembre - novembre)
Consensuar una proposta de futur a través de la Comissió de Seguiment
del Pla d’Equipaments (desembre ‘18 – gener ‘19)
Presentar la proposta d’equipaments i serveis resultant de tot el procés en
el Plenari de primers d’any (març ‘19)
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